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09 MART - 02 MAYIS 
             8 HAFTA 

Online Katılım 

ALERJİ & CİLT HASTALIKLARINDA 
BESLENME ve BÜTÜNSEL ARINMA 

PROGRAMI 
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ALERJİ & CİLT HASTALIKLARINDA 
BESLENME ve ARINMA PROGRAMI 

 
09 MART 2020 GRUBUNDA YERİNİZİ AYIRTIN. 

8 HAFTALIK ONLİNE ATÖLYE 
 

ü Whatsapp üzerinden online takip 
ü Her katılımcının sağlık geçmişine özel beslenme programı 
ü Dyt.İlker Pazarbaşı ile 10 günde bir telefon görüşmesi ve her hafta 

besin tüketim takibi 
ü Haftalık örnek menü ve tarifler 
ü Örnek alışveriş listesi 
ü Döküman yerine videolu anlatım eğitimleri 
ü Her hafta bir saat online koçluk grubunda, Uzman Diyetisyen İlker 

Pazarbaşı öncülüğünde görüntülü anlatım ve soru-cevap 

    İlker Pazarbaşı                        Züleyha Alperdem 
     Fonksiyonel Tıp Uzman          Fonksiyonel Tıp Sağlık 
                Diyetisyen                                      Koçu 
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ü Alerji ve cilt hastalıklarınız için size özel beslenme 

düzeninizi  birlikte keşfedelim mi? 
ü Sağlıklı besinler, nasıl en koruyucu ilacımız olur? 
ü Alerjiniz için evinizi ve mutfağınızı daha sağlıklı hale   

dönüştürdünüz mü? 
ü Bütünsel bir bakış açısı ile evinizi ve mutfağınızı 

dönüştürerek yaşamınızı kolaylaştırmak ister misiniz? 
ü Alerji ve cilt hastalıklarında stres faktörünün 

tetikleyici olduğunu biliyorsunuz peki stresi nasıl 
yöneteceğinizi? 
 
BU SORULARIN BİR VEYA BİR KAÇINI HAYATINIZA 

UYGULAMAKTA İSTEKLİYSENİZ DOĞRU 
YERDESİNİZ… 
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ü Alerji ve cilt hastalığınız var ise beslenme düzeninizin 

oldukça bireysel size özgü şekillendirilmesi gerekir. 
 

ü Hazırladığımız program her ne kadar grup olsa da her 
katılımcının sağlık geçmişi özelinde, Fonksiyonel Tıp 
Alanında Uzman Diyetisyen İlker Pazarbaşı tarafından 
sağlıklı beslenme programları ayrı ayrı 
düzenlenecektir. 

 
ü Vücudunuza iyi gelmeyen, alerjik reaksiyon 

gösterdiğiniz ve belki de bu durumun farkında bile 
olmadan sürdürdüğünüz yeme alışkanlıklarınızı bu 
süreçte birlikte şekillendireceğiz.  

 
ü Program katılımcılarına özel, kirlian tekniği özel bir 

cihaz ile program öncesi-sonrası tüm beden 
organlarının enerjileri ölçülerek ilerlemeye ilişkin 
detaylı rapor verilecektir. Standart beslenen bireylerin 
beden enerjisi %50 seviyelerinde iken, sağlıklı 
beslenme düzenine geçen bireylerde oran %97 
seviyelerine ulaşmaktadır. Yani tam iyilik hali J 

 
 

ALERJİ & CİLT HASTALIKLARINDA 
BESLENME 
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1. Hafta 
ü Kendimizi tanıtma,  
ü Neden herkes için aynı diyeti uygulamıyoruz? 
ü Nasıl bir beslenme planı uyguluyoruz? 
ü Kimyasal kozmetik ve deterjanlara genel bakış 
ü Strese yol açan faktörler, stres belirtileri 
ü Meditasyon nedir, nasıl yapılır? 

 
 

2. Hafta 
ü Hedefleriniz nelerdir, iyileşince ne olacak? 
ü İyileşmek hedeflerinize nasıl hizmet eder? 
ü Hedeflerinizi doğru aktarabilmeniz için hedef 

kelimesinin anlamını yineleyelim. 
ü Giyim & Ev tekstilinde kumaş seçimi 
ü Stres anında beden kimyası, düşünce şeklinin strese 

etkisi 
ü Uyku kaçıran besin, içecek ve çevresel uyaranlar 
ü Gün içi meditasyon pratikleri 

 
 
 
 

PROGRAM İÇERİĞİ 
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3. Hafta 
ü Cilt hastalıkları/Alerjiler ile psikoloji arasındaki bağlantı 
ü Alerjiler ve cilt hastalıklarında bağırsakların genel 

durumu 
ü Mutfak detoksu nedir, nasıl yapılır? 
ü Kimyasalsız doğal bakım için öneriler  
ü Stres sizi değil siz stresi yönetin, stresin farkına 

varmak 
ü Stres uykusuzluk bağını nasıl yönetiriz? 
ü Egzersize farklı bir bakış açısı 

 
 

4. Hafta 
ü Bütün kronik hastalıkların ortak yönleri 
ü Çözüme giden 10 temel adım 
ü Ev detoksu nedir, nasıl yapılır? 
ü Stres yönetiminde sınırlarınızı çizmek 
ü Hızlı uykuya geçme pratiği 
ü Ev ve ofiste uygulanabilecek egzersizler 

 
 

PROGRAM İÇERİĞİ 
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5. Hafta 
ü Toksinler, iç ve dış toksinler, kendimizi korumak için 

yapabileceklerimiz, detoks organları ve detoks diyeti 
ü Uygulamalı deterjan & temizlik ürünü tarifleri, 

kimyasalsız ürün satın alınabilecek kaynaklar 
ü Sirke mucizesi, kullanım alanları, uygulamalı sirke tarifi 
ü Stres azaltıcı besin ve içecek önerileri 
ü Uyku meditasyonu 
ü Alerjik bünyelerde egzersiz  

 
6. Hafta 
ü Bağırsakların doğası, birbirinden farklı bağırsaklara 

yaklaşım 
ü Mikrobiyota ve sağlık 
ü Evin havasını temizleme ve radyasyon faktörü 
ü Stres azaltıcı öneriler (Ev & Dışarıda) 
ü Kaliteli uyku uyumak için neler yapmalıyız? 
ü Stres meditasyonu 
ü Stres anında yapılabilecek basit stres egzersizleri 
 
 

PROGRAM İÇERİĞİ 
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7. Hafta 
ü Kaygıyı yönetememe, kafaya takmamak çözüm değil, 

önemli olan, sorunlarımızdan daha büyük umutlarımız, 
hayallerimiz ve hedeflerimiz olmasıdır. 

ü Sirkadiyen beslenme, uyku ve ev düzeni 
ü Stres ve zaman yönetimi 
ü Uykuya kolay geçiş için uyku rutini önerileri 
ü Kamp ateşi meditasyonu 
ü Alerjinin altında yatan psikolojik sebepler (recall 

healing) bölüm 1 
 

8. Hafta 
ü Neden sık hastalanıyoruz, nasıl bir dünya bize lazım. 

Yaratılışımız/evrimimiz nasıl bir doğaya uygun. 
Genlerimiz için en iyi yaşam koşulları nelerdir? Yoksa 
hata genlerde mi? 

ü Ev Detoksu yapılan bir evde öncesi-sonrası ev 
enerjisinin ölçümü 

ü Stres azaltıcı müzik (frekans) tercihi nasıl olmalı, 
müzik önerileri, film tercihi nasıl olmalı 

ü Meşgul insanlar için meditasyon pratikleri 
ü Alerjinin altında yatan psikolojik sebepler (recall 

healing) bölüm 2 

PROGRAM İÇERİĞİ 
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Bonus 1:  Süt ve süt ürünlerinin etki mekanizmaları, alerji ve cilt 
hastalıkları ile bağlantıları 
 
Bonus 2: Kirlian tekniği ile üretilen özel bir cihaz ile, sadece program 
katılımcılarına özel, tüm beden organlarının program öncesi-sonrası 
ölçümü yapılarak detaylı rapor verilecektir. Ölçüm İstanbul’ da haftanın 
belli gün ve saatlerinde her iki yakada yapılacaktır. 
 
Bonus 3:  Bu cihaz ile ölçüm sırasında sadece sizin bedeninizin 
titreşimine uygun size özel bir müzik üretilmektedir, bu müzik/frekans 
katılımcılara verilecektir. Bu müzik dinlendikten sonra dahi hızlıca organ 
titreşimlerinde dengelenmeler olmaktadır.  
 

 

BONUSLAR 
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Whatsapp grubumuz 09:00 – 19:00 saatleri arasında açık olacaktır. 
Programımız 09 Mart’ ta başlayacaktır, son kayıt tarihi 06 Mart’ tır. 

 
 
Bütünsel bir bakış açısı ile bakarak; beslenmeden, evine, çevresel 
faktörlere kadar her açıdan sürdürülebilir çözümler istiyor ve Alerji 

ve Cilt Hastalıklarınla etkili mücadele etmek istiyorsan 
 

KONTENJAN DOLMADAN ARAMIZA KATIL… 
 

       İlk Modül Ücreti:  02 Mart 2020 tarihine kadar 800 TL 
                                       02 Mart 2020 tarihinden sonra 900 TL 

Tam Modül(2 Ay) Ücreti:  02 Mart 2020 tarihine kadar 1600 TL 
                                       02 Mart 2020 tarihinden sonra 1800 TL 
 

                     Kayıt için:  bilgi@fonksiyonelyasam.com 
                                      bilgi@fonksiyonelbeslenmeakademisi.com 
                                   0553 010 01 10 
 

                 Hesap Bilgisi: TR75 0020 3000 0833 0925 0000 01 
                                             Çınar Pazarbaşı 
 

Kredi Kartı ile Ödeme ve Online Kayıt için: 
www.fonksiyonelyasam.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 
 

Nakit ödemelerde, ödeme yapıldıktan sonra, bilgi@fonksiyonelyasam.com veya 
bilgi@fonksiyonelbeslenmeakademisi.com mail adreslerinden bir tanesine 

bilgilendirme yapılması gerekmektedir. 
 

 
  

 

ALERJİ & CİLT HASTALIKLARINA BESLENME ve  
BÜTÜNSEL ARINMA 

 


